
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

HÀ NỘI – CHÙA TAM CHÚC – CHÙA BÁI ĐÍNH  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 01 ngày 

Khởi hành: Mùng 02,03,03,04,05,06,07,08,09 Tết Canh Tý 2020 

Phương tiện: Xe ôtô 

 

 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

    

 

 

     
07h00 Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại Nhà Hát Lớn. Quý khách lên xe khởi hành 

đi Hà Nam.

SÁNG | HÀ NỘI – HÀ NAM – QUẦN THỂ TAM CHÚC 



 
 

 

 

Đoàn giao lưu trên xe cùng HDV và nhận phong bao mừng tuổi đầu năm từ Vietnam Booking. Quý khách dừng chân nghỉ 

ngơi và ăn sáng (chi phí tự túc). 

Đến Quần thể Khu du lịch Tam Chúc với phong cảnh non nước hữu tình được ví như “Hạ Long trên cạn” của Hà Nam. 

Quý khách vào thăm quan, làm lễ tại khu du lịch quốc gia Tam Chúc với các điểm tham quan: phòng họp quốc tế, đình 

Tam Chúc, cổng Tam Quan, vườn cột kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế, Chùa Ngọc. 

Đoàn tự do tham quan, chiêm bái lễ Phật tại: 

 Đình Tam Chúc hiện nay là một công trình kiến trúc được phục dựng giữa lòng hồ Tam Chúc. Đình làng Tam 

Chúc nằm trên một hòn đảo nhỏ, mang kiến trúc đặc trưng của đình đền Bắc Bộ. Đình làng Tam Chúc xưa thờ 

Hoàng hậu nhà Đinh Dương Thị Nguyệt, Đinh Tiên Hoàng Đế và thần Bạch Mã. 

 Điện Tam Thế là tòa lớn nhất. Bước qua hàng cửa gỗ chạm lộng tinh xảo, phía trước là ba pho Tam Thế đại diện 

cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Trên các bức tường của điện Tam Thế là những bức phù điêu về cõi Niết Bàn. 

 Điện Pháp Chủ nằm dưới điện Tam Thế. Điểm nhấn trong điện Pháp Chủ là 4 bức phù điêu lớn bao trùm toàn bộ 

các bức tường, mỗi bức phù điêu nói về một giai đoạn bước ngoặt trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 

khi Ngài Đản sinh, thành Đạo, thuyết Pháp cho tới khi nhập Niết Bàn. 

 Điện Quan Âm thờ Phật nghìn tay nghìn mắt, là một kho tàng phong phú với những tích chuyện về tấm lòng từ 

bi, nhân hậu của đức Phật, thể hiện qua các lần ứng thân trải qua vô số kiếp luân hồi. 

 Chùa Ngọc có chiều cao 15m được xây dựng bằng các phiến đá đỏ Granit lấy từ Ấn Độ. Tháp có 3 tầng mái 

cong, diện tích 36m2, trong tháp đặt pho tượng bằng đá ngọc nặng 4,9 tấn. 

 Vườn cột kinh nằm ngay sau cổng Tam quan, đây là là những cột kinh nguyên phục dựng giống Bảo vật quốc gia 

cột kinh chùa Nhất Trụ ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Giữa khoảng sân từ Tam quan tới điện Quan Âm có 32 cột 

kinh được bằng đá xanh Thanh Hóa, cao 13,5m, rộng khoảng 2m, mỗi cột nặng khoảng 200 tấn. 

Trưa: Quý khách khởi hành về Ninh Bình ăn trưa & nghỉ ngơi tại nhà hàng. 

 

 

 

   
Theo giờ hẹn, đoàn lên xe khởi hành đi Bái Đính, tiếp tục chương trình tour du lịch Tết 2020 

Đến Bái Đính, quý khách di chuyển bằng xe điện vào thăm quan và lễ phật tại Chùa Bái Đính – một trong những ngôi 

chùa với nhiều công trình phật giáo có quy mô và kiến trúc hoành tráng bậc nhất được xếp hạng kỷ lúc guiness của Việt 

Nam và Đông Nam Á. 

Sau khi tham quan và làm lễ viếng xong, quý khách lên xe khởi hành Hà Nội. 

Tối: Đoàn về đến Hà Nội, xe đưa quý khách về lại Nhà Hát Lớn. Kết thúc chương trình tour du lịch Hành Hương Tết 

2020 Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Chùa Bái Đính 1 ngày, HDV  chào tạm biệt & hẹn gặp lại quý khách vào những tour du 

lịch trọn gói giá rẻ tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan! 

 

 

 

 

CHIỀU | TAM CHÚC – CHÙA BÁI ĐÍNH – HÀ NỘI 

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-tet.html
https://www.vietnambooking.com/du-lich
https://www.vietnambooking.com/du-lich


 
 

 

 

 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành 

Giá tour 

Người lớn 
(10 tuổi trở lên) 

Trẻ em 
(5-10 tuổi) 

Em bé 
(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 

Mùng 

02,03,03,04,05,06,07,08,09 

 

560.000 VNĐ 420.000 VNĐ Miễn phí 

 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách 

của mỗi tour). 

 Bữa Ăn: 

o Ăn chính: 01 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 VND/suất. 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt. 

 Nước uống phục vụ trên xe. 

 Bảo hiểm du lịch. 

 Quà tặng: mũ du lịch Vietnam Booking 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Chi phí ăn sáng. 

 Vé xe điện khứ hồi Bái Đính: 60.000 VND/KHÁCH. 

 Vé xe điện khứ hồi Tam Chúc: 60.000 VND/KHÁCH. 

 Hương hoa + tiền lẻ viếng đền chùa. 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

Lưu ý: Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn khách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình. 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


